
 גואטה יסמין

 בלוד המחוזי המשפט בית

 ,סוקי ציון בן כי השבוע קבע
 ,פינטו יאשיהו הרב של מקורבו

 ־ שה עסקים אנשי לשני ישלם

 יורק בניו מדיסון במלון שקיעו
 את .שקל מיליון 16 של סכום

 אביטן מיכאל הגישו התביעה
 העידו ובמסגרתה ,ביטון וניסים

 וגם עצמו פינטו המשפט בבית
 .הררי יוסי הפשע ארגון ראש

 שהוגשה התביעה במרכז

 ויואב ארז איתן ד"עוה באמצעות
 שנחתם הסכם עומד פורת בן

 ,פינטו של בביתו 2012 באפריל
 לביטון לשלם סוקי התחייב שבו

 תמורת דולר מיליון 4.5 ואביטן

 ־ אמרי בחברה שלהם המניות
 מדיסון מלון שבבעלותה קאית

 ־ ההס למרות אבל — יורק בניו

 את להעביר סירב סוקי ,הזה כם

 אין הזה להסכם כי וטען הכסף
 .מחייב תוקף

 לעסקת נכנסו התובעים
 ההשקעה לט־ 2008 באוגוסט ההשקעה

 שעליו ,פינטו בעצת ,ענתם

 ־ לד ,"עצומות בעיניים" סמכו
 ־ אבי העיד ,למשל ,כך .בריהם

 .ממרוקו אלי התקשרו" כי דן
 ־ בי ובעצמו בכבודו פינטו הרב

 אני' לי אמר...אתי לדבר קש

 הזאת לעסקה שתיכנס רוצה
 מלון בית בעניין מארגן שאני

 ־ להש ממני ביקש הוא .'ב"בארה
 השקעתי לא ,דולר מיליון 5 קיע

 השקעתי לסרב לא כדי אבל 5,

 ־ פי הרב" :העיד ביטון ."מיליון
 לי אמר היד את לי החזיק נטו

 לעיר באנו אנחנו ,יודע אתה'
 ,נולדת בה מקנס ,הראשונה

 אנחנו ,ממך לבקש רוצה ואני

 ,שלנו חסידים קבוצת מארגנים

 בניו מלון בית לאיזה להיכנס
 ."שם שתשקיעו ורוצים ,יורק

 אחת שנה ,2009–שב אלא
 נקלע המלון ,מכן לאחר בלבד

 התובעים .כבד כלכלי לגירעון
 שכן ,כך על ידעו לא כי טענו

 ־ של מצגים בפניהם הציג סוקי

 המלון של הכלכלי מצבו פיהם
 נו־ 2010 – ב רק ,לדבריהם .שפיר

 נקלע המלון כי באקראי להם דע

 הוצע שבעטיים ,כבדים לחובות
 ואז ,נכסים כונס ידי על למכירה

 ונתונים מסמכים לקבל דרשו הם
 .המלון אודות

 ־ פינ והרב סוקי ,לטענתם

 .יינזקו לא כי להם הבטיחו טו
 לא והם זמן משחלף ,לדבריהם

 נסעו הם המסמכים את קיבלו
 הרב בעצת ,למלון 2012 בינואר

 של מצבו את לבחון כדי ,פינטו

 פנה מכן לאחר קצר זמן .המלון
 שיעצרו מנת על פינטו אליהם

 כי להם והבטיח ,התהליך את
 את חזרה יקבלו לכך בתמורה

 .במלון השקעתם

 הת־ 2012 באפריל 18 – ב
 פסקדו במסעדת פגישה קיימה

 מכן לאחר שנמשכה ,באשדוד

 ובסיומה ,בעיר פינטו הרב בבית

 ־ סו התחייב שבו ההסכם נחתם
 דולר מיליון 4.5 להם לשלם קי

 פני על הנפרשים בתשלומים
 ,הראשון התשלום .שנים שלוש

 היה צריך ,דולר אלף 100 בסך
 עד סוקי ידי על משולם להיות

 שילם לא משסוקי 2013, אפריל

 .התביעה הוגשה הסכום את

 "רועמים קולות"
 "הדדיים גידופים"ו

 הוא כי להגנתו טען סוקי

 ־ באמ ההסכם על לחתום נאלץ"
 איומים תחת ,כשרים בלתי צעים

 לחצים ותחת ,חייו על פיזיים

 ,וכפייה עושק כדי המגיעים
 כי אמר הוא ."מחייב אינו ולכן

 באוגוסט שהתקיימה בפגישה
 ביטון עליו איים ,בהילטון 2010

 וכי ,לגרונו שבור בקבוק והצמיד

 ,פשע ארגון כראש הידוע הררי
 כדי לפגישה ביטון ידי על זומן

 מצדם התובעים .עליו לאיים

 ־ קו" היו בפגישה אמנם כי טענו
 בה שהיו וייתכן "רועמים לות

 הגיעו שלא — "הדדיים גידופים"

 .אלימות לכדי
 ־ עצ ביטון כי סוקי טען עוד

 פינטו לרב שפנה זה היה מו
 על להחליט לו לסייע בבקשה

 ־ כס את שישיא השקעה אפיק

 שהפציר זה היה פינטו ולא ,פו
 רכישת לעסקת להיכנס בביטון

 שלהם ההשקעה במסגרת .המלון
 שביצעו דין בעורכי הסתייעו הם

 יורק בניו נאותות בדיקת עבורם
 .הפרויקט של הדין עורכי מול

 לא קינר יחזקאל השופט

 — סוקי של טענותיו את קיבל
 מיליון 16 לשלם עליו כי וקבע

 .ואבידן לביטון שקל

 שקל מיליון 16 ישלם ,פינטו הרב של מקורבו ,סוקי ציון בן
 יורק בניו מדיסון במלון שהשקיעו עסקים אנשי לשני

 פינטו גם העידו המשפט בבית  ביטון וניסים אביטן מיכאל ,לתובעים הסכום את ישלם סוקי כי קבע בלוד המחוזי המשפט בית
 "חייו על פיזיים איומים תחת ,כשרים בלתי באמצעים ההסכם על לחתום נאלץ" כי להגנתו טען סוקי  הררי יוסי הפשע ארגון וראש

 פינטו יאשיהו עינב דרור :צילום


